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Agenda
30 september t/m 09 oktober

Kinderboekenweek

30 september en 2 oktober

Schoolfotograaf

26 oktober

Studiedag

16 t/m 19 november

Ontwikkelingsgesprek 1/ adviesgesprekken groep 8

04 december

Sinterklaasfeest

16 december

Kerstviering

04 t/m 15 januari

Zilveren weken

10 februari

Studiedag

12 februari

Rapport 1

15 t/m 18 februari

Ontwikkelingsgesprek 2/ adviesgesprekken groep 8

19 februari

Carnaval

01 t/m 05 maart

Complimentenweek

1 april

Paasviering

Jarig in september
29
Gianfranco
06 april

23 april

Jarig in oktober
218 mei
Dessieny
320 mei
Tobias
6 Lara
01 t/m 04 juni
8 Nicole
923 juni
Keano
11
Pepijn
28 juni
t/m 30 juni
17 Malou
30 juni t/m 2 juli
19 Nichan
7 juli
19
Sem
29
Ava
8 juli
30 Sjoerd

09 juli
13 juli

6
Studiedag

Koningsspelen

Jarig in oktober
19 Sem
29 Ava
30 Sjoerd

Schoolreis
groep 1 t/m 3
4
6
Schoolreis
groep 4 t/m 7
7A

Avondvierdaagse
8
Studiedag
8
4
Ontwikkelingsgesprek
3
7A
7A
Kennismakingsochtend
nieuwe groep en VO
6
3 2
Rapport
7A

Kamp groep 8

Eindejaarsactiviteit

Afscheid groep 8 / Musical

6
3
7A

De directie aan het woord…..
Beste ouders/verzorgers,
In deze tijd, waarin we weinig één op één contact met elkaar hebben, is het onderhouden van
contact tussen ouders en school juist belangrijk. Wij proberen u zoveel mogelijk op de hoogte te
houden via de Parro door onze informatiebrieven te sturen en waar nodig een Parrobericht, mail
of telefonisch contact met u als ouder. Toch realiseren we ons tegelijkertijd dat deze vorm van
contact, het persoonlijk contact met u als ouder niet altijd kan vervangen. Soms is het belangrijk
en fijn om elkaar even te zien en te spreken. Daarom geldt ook nog steeds de afspraak, dat mocht
het voor uw kind of u van belang zijn om elkaar in levenden lijve te spreken, dan willen wij u daar
dan natuurlijk ook de gelegenheid voor geven. U kunt contact opnemen met de leerkracht om een
afspraak te maken.
Als u contact wilt opnemen met de leerkracht voor een korte vraag kunt u dit doen na lestijd tot
16.00 uur via Teams of Parro. Mocht u meer tijd nodig hebben dan kunt via Teams of Parro
verzoeken om een afspraak op school of via Teams of telefoon.
Studenten
De komende periode hebben we weer veel studenten in verschillende groepen. De studenten
komen van de PABO en van ROC Midden Nederland.
Sportivate

Op maandag en woensdag wordt de pauze begeleid door Sportivate. Sportivate heeft de
afgelopen jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van de Speel en Beweeg Pauze op diverse
scholen. Zij richten zich tijdens de activiteiten op ontwikkeling op motorisch vlak, en op cognitief
en sociaal-emotioneel vlak. Zij stimuleren positief beweeggedrag en werken hierbij, bewust of
onbewust, aan doelstellingen samen met de kinderen.
Wat te doen bij ziekteverschijnselen

Het RIVM benadrukt dat zieke kinderen niet naar school mogen. Kinderen die 24 uur geen
klachten of symptomen meer hebben, mogen naar school. Leerlingen moeten ook thuisblijven als
een gezinslid koorts heeft.

•

•

•

•

De kinderen van alle groepen mogen wel naar school wanneer zij neusverkouden zijn of
een loopneus hebben. Bij alle andere klachten gerelateerd aan COVID-19 gelden dezelfde
regels zoals omschreven in het protocol van het RIVM (zie de extra bijlage).
U kunt naar school bellen (8.00-8.15 uur) wanneer uw kind afwezig is wegens ziekte of
andere redenen. U kunt uw kind ook afmelden via een Parro bericht naar de leerkracht
voor 08.15 uur.
Als team houden wij ons ook aan de richtlijnen van het RIVM. Wanneer een leerkracht
vanwege ziekteverschijnselen thuis moet blijven, berichten wij u zo snel mogelijk via de
Parro. Als er geen vervanging voor de leerkracht beschikbaar is, hebben de kinderen geen
school. Dat betekent dat zij thuisblijven. Hierover wordt u op de hoogte gehouden.
Het komt af en toe voor dat kinderen met (lichte) ziekteverschijnselen toch naar school
worden gestuurd en de leerkracht in de loop van de dag ouders moet bellen om de leerling
alsnog op te halen omdat het niet gaat. We vragen u om bij twijfel uw kind sowieso thuis
te laten.

Kinderen die niet naar school kunnen komen vanwege klachten.
Mocht uw kind niet naar school komen vanwege klachten die gelden volgens de richtlijnen RIVMkinderen 0 t/m 12 jaar, kunt u contact opnemen met de leerkracht voor de dagtaak.

Kinderboekenweek

Dit schooljaar zullen wij met elkaar een aantal gezamenlijke activiteiten ondernemen. De eerste
hiervan is de Kinderboekenweek op woensdag 30 september.

Tijdens deze Kinderboekenweek gaan we terug in de tijd. Het thema dit
jaar is: ‘En toen?’ Boeken brengen geschiedenis tot leven. Door boeken
lees je spannende verhalen over ridders, verplaats je je in oorlogstijd of
kom je van alles te weten over de Oudheid. Het doel van de
Kinderboekenweek is kinderen te enthousiasmeren om te lezen en daar
werken we graag aan mee!
We willen weer bonnen gaan sparen van de Bruna, doet u mee? Via de
Parro krijgt u hier bericht over.

